
 

Forandringsmodel (OPLÆG TIL): En bedre chance i livet – et styrket samarbejde 
mellem dagtilbud, forældre og fagprofessionelle i Aabenraa Kommune  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aktiviteter 
Resultater 
på kort sigt 

Virkninger på 
mellemlang sigt 

Virkninger 
på lang sigt 

Styrke dagtilbuds-

medarbejderes viden 

og handlekompetence 

ift. indsatser for børn i 
udsatte positioner  

Forældre til børn i 

udsatte positioner, 

oplever at blive 

styrket i 

forældrerollen, at 

have let adgang til 

rådgivning og 

vejledning ved 

fagprofessionelle. 

Dagtilbud 

reproducerer 

ikke negativ 

social arv, 

men styrker 

social 

mobilitet og 

øger børns 

chancelighed

. 

En høj andel 

af børn 

oplever sig 

som 

betydningsful

de i og for 

fællesskabet 

qua øget 

trivsel og 

læring 

 

Åben rådgivning i 

dagtilbud: 

 Styrke en tidlig 
tværfaglig indsats 
ved deltagelse af 
sundhedsplejen, 
medarbejdere fra 
Tidlig Forebyggelse 
og PPR (psykolog, 
børnefysioterapeut 
og tale/høre-
konsulent) 

 Let adgang til 
tværfaglig 
rådgivning for 
medarbejdere i 
dagtilbud med en 
høj andel eller en del 
børn i udsatte 
positioner 

 Let adgang til 
tværfaglig 
rådgivning for 
forældre ift. eksakte 
problemstillinger. 
 

 

Forældre og/eller nært 

tilknyttet voksen 

inddrages i 

understøttelsen af 

barnets trivsel 

Flere børn i 

udsatte 

positioner er en 

del af 

børnefælles-

skaberne (fx 

gennem 

kortlægning af 

relationer) 

Børn - i 

vurderede gule 

positioner - er 

kun kortvarigt 

positioneret 

således, da der 

er etablereret 

tidlige 

målrettede 

sociale indsatser 
for børnene  

Der er skabt 

en ny 

tværgående 

og tidligt 

målrettet 

praksis for 

samarbejdet 

mellem 

dagtilbud, 

forældre og 

fagprofession

elle 

Familiegrupper i 

dagtilbud: 
 Understøtte tidlige 

indsatser, tidligt i 
problematikken og 
tidligt i barnets liv 

 Forældrestøtte til 
børn med 
begyndende 
trivselsproblemer 

 Styrke 
forældrerollen 

 Styrke 
forældrenetværk 

 Inspirere med 
konkrete aktiviteter, 
der bl.a. styrker 
fysisk og mental 
sundhed, herunder 

barnets 
socioemotionelle 
udvikling 

 Inspirere med viden 
om konkrete temaer, 
der giver grundlag 
for spejling og 
erfaringsudveksling 

 Inspiration til 
aktiviteter i hjemmet 
og i dagtilbuddet  

 Viden, guidning og 
vejledning 

 

Flere forældre er 

i stand til at 

understøtte 

deres barns 

læring og trivsel 

og tager aktivt 

del i forældre-

fællesskaberne 

 

Forudsætninger-

ne for trivsel og 

læring for børn i 

udsatte 

positioner øges 

og kan aflæses i 
trivselsskemaer 

Etablere en 

organisatorisk ramme, 

der understøtter og 

styrker det 

tværgående 

samarbejde mellem 

dagtilbud, 

sundhedsplejen, Tidlig 

Forebyggelse samt 

PPR og faciliterer 
fælles opgaveløsning 

Styrke, udvikle og 

systematisere det 

tværfaglige samarbejde 

med forældrene ved en 

tidlig indsats 

Styrke 
hjemmelæringsmiljøet 


